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ČSOP Regionální sdružení v Brně (dále RS ČSOP) - seznamte se s
organizací
Regionální sdružení ČSOP v Brně je dobrovolné sdružení základních organizací
ČSOP především v okresech Brno a Brno-venkov. V současné době sdružuje
12 základních organizací. Současně je jmenován Ústřední výkonnou radou ČSOP
Regionálním centrem pro Jihomoravský kraj, kde koordinuje a plní další úkoly
v rámci ČSOP vůči všem 36 ZO v kraji. Sídlem RS je Dům ochránců přírody v centru
města Brna, který je majetkem RS ČSOP. Dům je památkově chráněn a po opravě v
letech 1991 až 1994 slouží výhradně neziskovým aktivitám v oblasti ochrany přírody
a poskytování informací o životním prostředí pro veřejnost. V domě sídlí redakce
časopisu ochránců přírody Veronica, Ekologická poradna, Unie pro řeku Moravu,
Nadace Veronica a některé ze sdružených ZO. Je zde rovněž upravená podkrovní
místnost pro besedy, přednášky, tiskové konference a školení. Scházejí se zde
rovněž základní organizace ČSOP a jiné dobrovolné neziskové organizace.
Společně tyto organizace zajišťují provoz a činnosti Ekocentra ČSOP „Dům ochránců
přírody“, jehož zřizovatelem je Regionální sdružení ČSOP v Brně.
Regionální sdružení ČSOP je členem BANNO (Brněnská asociace nestátních
a neziskových organizací v Brně), kde zastupuje všechny sdružené organizace ČSOP.
Organizační struktura RS
Nejvyšším orgánem RS ČSOP je sněm základních organizací, který se koná zpravidla
2x ročně. Výkonným orgánem RS ČSOP je Rada volená sněmem RS ČSOP.
Rada RS ČSOP má devět členů, v jejím čele je předseda RS ČSOP, který je
statutárním zástupcem organizace. Rada RS ČSOP se schází zpravidla jednou
měsíčně a koordinuje činnost a hospodaření RS ČSOP mezi sněmy.
Sněm RS ČSOP se konal 22.4.2006 v Pouzdřanech a 17.11. na Jelenici
Sněmy byly současně spojeny se setkáním ZO z Jihomoravského kraje v rámci
Regionálního centra ČSOP. Sněm 22.4. schválil zprávu o činnosti a zprávu
o hospodaření a rovněž se podrobněji zabýval činností RS za uplynulé období. Byla
vyhlášena Cena Jana Šmardy za rok 2005, která byla udělena paní Mileně
Brzobohaté, starostce obce Šakvice na jižní Moravě – za přípravu a realizaci lokálního
biokoridoru Obecní hájek v blízkosti Novomlýnských nádrží. Zástupci ze Šakvic
představili svůj projekt a zejména vyzdvihli přínos občanů Šakvic, kteří na realizaci
tohoto díla poskytli svoje pozemky. Cena Jana Šmardy byla udělena ministrem
životního prostředí Liborem Ambrozkem v rámci souběžné akce ke Dni Země
pořádané Nadací Veronica.
Sněm jednoznačně zvolil delegáty Jihomoravského kraje na celostátní sněm ČSOP 2.3.září 2006 v Trutnově. Sněmu se zúčastnili zástupci 6 ZO sdružených v Regionálním
sdružení ČSOP v Brně a zástupci 3 ZO ČSOP Jihomoravského kraje.
Na Sněmu 17.11. předseda seznámil účastníky s vývojem v ČSOP jako celku,
propadem počtu členů v Jihomoravském kraji a skutečností, že RS přichází o další
organizace, které zanikly, velká část ZO nekomunikuje s RS a nové nevznikají.
V diskusi zazněly příspěvky zástupců ZO sdružených v Regionálním sdružení v Brně,
ve kterých převládlo stanovisko zachovat stávající strukturu a základní poslání
sdružení. Dále bylo dohodnuto, že se změnou zákona a nutností úpravy názvů článků
ČSOP se RS přejmenuje na „Moravské sdružení ČSOP“, pokud tomu nebude
bránit registrace tohoto nebo velmi podobného názvu jiným občanským sdružením
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ČSOP.Také bylo dohodnuto, že by bylo vhodné zvolit jednoslovný název pro toto
sdružení, který by sloužil jako mediálně snadno zapamatovatelné označení.
Sněm zmínil potřebu stanoviska k VMO Hlinky a řešení otázky čistoty vody ve Svratce
a kníničské přehradě.
Zástupce 65/08 ZO ČSOP Střední Podyjí Ivan Hudec požádal o přistoupení k RS
ČSOP v Brně a toto bylo jednohlasně odsouhlaseno.
Sněmu se zúčastnili zástupci 6 ZO ČSOP RS v Brně a 2 ZO ČSOP Jihomoravského
kraje.
Rada RS ČSOP se v roce 2006:
• zabývala realizací závěrů a přípravou Sněmů ČSOP RS v Brně
• Rada na svých pravidelných jednáních se zabývala plánem rekonstrukce Domu
ochránců přírody, brala na vědomí průtahy ze strany stavebního úřady Brno-střed,
odboru památkové péče MMB, rozhodla o zredukování původně zamýšlené
rekonstrukce, kladně reagovala na rozhodnutí z SFŽP ze dne 16.5.2006 o
poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci domu.
• Rada iniciovala odeslání otevřeného dopisu primátorovi města Brna ohledně situace
v příspěvkové organizaci Veřejná zeleň města Brna a Lesů města Brna , a o stavbě
monstrózní stavby VMO Hlinky, RS ČSOP podala odboru ŽP MMB návrh na
rozšíření VKP Wilsonův les .
• řešila efektivní využití prostor Domu ochránců přírody a nutné opravy domu
• Radou byl nominován kandidát na cenu Jana Šmardy za rok 2006 - a to člen
ČSOP a celostátně známý ekolog Milan Orálek z Valašského Meziříčí.
• řešila aktuální problematiku ochrany přírody v regionu
Činnost regionálního centra ČSOP pro Jihomoravský kraj
RS zorganizovalo setkání členů a příznivců ČSOP v kraji – 22.4. v rámci Sněmu RS
v Brně v Pouzdřanech -zúčastnilo se 11 zástupců 9 organizací z Jihomoravského
kraje. plán. Druhé setkání zástupců ZO ČSOP v kraji proběhlo 17.11. v rámci Sněmu
RS na jelenici, kterého se zúčastnilo 13 zástupců 8 organizací z Jihomoravského
kraje.
Společně se ZO Veronica je pravidelně vydáván půlroční plán akcí, na kterém bylo v
roce 2006 celkem 54 akcí pořádaných RS, ZO Veronica, redakcí časopisu Veronica,
Nadací Veronica a dalšími ZO a nevládními organizacemi, všechny byly
určeny i pro veřejnost. Plán je rozesílán všem ZO v kraji, kanceláři ÚVR, redakci
Časopisu Krása našeho domova a dalším subjektům, o akcích informují zpravodaje
městských částí a nejdůležitější jsou presentovány i v ostatních médiích.
Na www.csopbrno.cz stránkách se pravidelně prezentuje a aktualizuje plán činnosti
A jsou zde informace o organizaci s odkazy na stránky dalších ZO a ÚVR.
Činnost Ekocentra Dům ochránců přírody
RS je zřizovatelem Ekocentra ČSOP, které přímo v centru Brna slouží široké i odborné
veřejnosti a neziskovým subjektům v ochraně přírody. RS ČSOP jako vlastník domu
se snaží vytvářet pro činnost neziskových organizací co nejlepší podmínky, takže dům
slouží jako inkubátor pro neziskové organizace. Hlavním partnerem v činnosti
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Ekocentra je ZO ČSOP Veronica. Většina aktivit v Domě ochránců přírody je
zaměřena na osvětu veřejnosti. Od roku 1998 je pro veřejnost zpřístupněno přízemí
domu a otevřena Ekologická poradna, kde ZO ČSOP Veronica společně s RS nabízí
komplexní poradenské a informační služby pro veřejnost včetně provozování linky
Zelený telefon města Brna. Zde jsou poskytovány komplexní informace o stavu
životního prostředí v Brně i ČR, informace o činnosti nevládních organizací i státních
orgánů, legislativě v ŽP, možnostech získání finančních prostředků na ochranu
životního prostředí, informace o činnosti Státního fondu životního prostředí, informace
o regionálních a národních programech a strategiích. Poradenství zahrnuje i oblast
spotřebitelského chování, občanské problémy i výchovné programy. Podrobnosti o
poradně jsou součástí Výroční zprávy ZO Veronica. www.veronica.cz

Cena Jana Šmardy
Cenu Jana Šmardy ustavil v roce 1995 sněm Regionálního sdružení v Brně, aby byly
oceněny konkrétní projekty v ochraně přírody a krajiny, ona dlouhodobá a nezištná
činnost, přispívající k zachování přírodních hodnot. Cena byla nazvána podle
významného brněnského botanika a ochranáře doc. Jana Šmardy, autora prvního
uceleného návrhu sítě chráněných území v zemi Moravskoslezské, publikovaného již v
roce 1947. S touto cenou je spojena odměna 10 000 Kč. Připomínáme, že cena za rok
- 1995 byla udělena RNDr. Miroslavu Šebelovi, vedoucímu zoologického oddělení
Moravského zemského muzea v Brně, za vytvoření přírodní památky Betlém a
patnáctiletou péči o zachování druhové rozmanitosti tohoto přírodně cenného území.
- 1996 získali Sylva a Zdeněk Kohoutovi ze základní organizace ČSOP v Pozořicích za
vybudování Ekostřediska Jelenice, vybudování a údržbu studánek v Hostěnických
lesích a péči o mokřadní orchideovou louku, která je od roku 1994 v majetku ZO.
- 1997 byla cena Jana Šmardy udělena Mgr. Libuši Šamánkové za zásluhy o
vybudování několika desítek biokoridorů a biocenter na Jižní Moravě, v krajině s
naprostým nedostatkem přírodních prvků.
-1998 Mgr. Miroslavu Janíkovi z Valašských Klobouk za vybudování střediska
Kosenka, ochranu přírody a krajiny jižního Valašska péčí o karpatské louky a rozvoj
místního společenství.
-1999 byla udělena Renátě a Josefovi Ferencovým z Brna za dlouholetou úspěšnou
snahu o vyřešení migrace obojživelníků u PP Žebětínský rybník.
-2000 Janu Lukáškovi se ZO Apollo za navrácení populace Jasoně červenookého na
jeho původní lokalitu – vrch Kotouč u Štramberka
-2001 získal cenu Ing. Jiří Saul z České u Brna za celoživotní přínos ochraně přírody v
regionu
-2002 cenu obdržel RNDr. Miloš Holzer z Olomouce za významný přínos o návrat
raků do moravských vod
-2003 paní Matildě Jatiové z Brna za záchranu orchidejových lokalit a za vytypování
lokalit pro soustavu Natura a evropskou sít chráněných území
-2004 docentu Ing.Jaroslavu Horákovi za celoživotní angažovanost o krajinu
jihomoravských údolních niv , spolupracoval při zakládání větrolamů na jižní Moravě.
-2004 profesoru Daliboru Povolnému za přínos v oboru entomologie a ochraně ŽP.
-2005 paní Anně Brzobohaté, starostce obce Šakvice, za přípravu a realizaci
lokálního biokoridoru Obecní hájek v blízkosti Novomlýnských nádrží
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Časopis Veronica

V roce 1991 se zakládající organizace brněnského RS ČSOP dohodly, že jedním
z cílů, pro který se sdružují je vydávání časopisu ochránců přírody Veronica.
Zajištěním časopisu byla pověřena ZO ČSOP Veronica, RS ČSOP poskytuje prostory
pro redakci a další činnosti v Domě ochránců přírody. Veronica je v současné době
jedním ze dvou oficiálních časopisů ČSOP u nás a vychází 6 krát do roka. Podrobně
se o náplni časopisu dozvíte z výroční zprávy ZO ČSOP Veronica, je možné ho také
zakoupit či si ho předplatit přímo v Domě ochránců přírody .
Výstavy a vernisáže:
V galerii Domu ochránců přírody jsou redakcí časopisu Veronica pořádány výstavy
fotografů i výtvarníků spolupracujících s časopisem. V roce 2006 to byly výstavy:
fotografií Stáni Bártové Uhranutá havrany, Josefa Tichého,

Projekty a programy RS ČSOP v Brně:
Projekt "Studánky Brna a okolí"
.
V loňském roce jsme opět zorganizovali exkurze, které jsou pořádány jako jednodenní
pěší nebo i cyklistické výlety do okolí Brna se zaměřením na studánky, prameny a
ochranu přírody. Exkurzí bylo uspořádáno 5 – do přírodního parku Říčky, za prameny
na jihu Brna, pod Babí lom, do Viničních Šumic a k Olomučanům na Blanensku. Byly
prováděny rozbory vody a biologické odběry u nejnavštěvovanějších studánek.
Nepodařilo se nám získat finanční prostředky na vydání nových průvodců – mapek
Studánky u Nedvědice nad Pernštejnem a u Střelic, oblastí hojně navštěvovaných
turisty.
Dále funguje Studánková poradna Rudolfa Pecháčka – a to každé pondělí 14,00 –
17,00 osobně nebo telefonicky v Domě ochránců přírody na Panské ulici, ale i na
našich www.csopbrno.cz/studankovaporadna nebo rscsop.brno@ecn.cz
.
Pozemkový spolek Hády
Regionální sdružení ČSOP bylo společně s Rezekvítkem, sdružení pro ekologickou
výchovu iniciátorem založení ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády. Cílem
Pozemkového spolku Hády je dlouhodobá ochrana a přírodě šetrné využívání prostoru
lomu Hády,který je ve vlastnictví společnosti Českomoravský cement a.s. Tato
přírodně velmi cenná lokalita se zachovanými teplomilnými společenstvy na výběžcích
Devonských vápenců Moravského krasu. Kulturní step na jižních svazích v těsné
blízkosti města byla velmi známou botanickou lokalitou již v minulém století.
Rezekvítek společně s ČSOP dlouhodobě spolupracují s cementárnou na ochraně
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lokality a v na realizaci rekultivačního programu. V lomu a okolí jsou vyhlášeny dvě
Přírodní Památky (Velká Klajdovka a Kavky) a VKP Růženin lom. V těsné blízkosti leží
Národní přírodní rezervace Hádecká planinka. V současnosti má pozemkový spolek
v pronájmu PP Kavky a VKP Růženin lom, kde realizuje a provozuje naučnou stezku a
provádí management území. V rámci projektových prostředků se podařilo odkoupit
první část území lomu a jsou připravovány další odkupy. Další informace viz.Výroční
zpráva PS Hády www.ecn.cz/psh

Další aktivity RS ČSOP :
• RS ČSOP se jako zakládající člen Koalice za záchranu Wilsonova lesa ve
spolupráci s Občanským sdružením Wilsonův les a Občanským sdružením
Masarykova čtvrť, Nesehnutí Brno, Hnutí za přímou demokracii, Hnutí Duha a
Stranou zelených v Brně – Žabovřeskách podílela na činnosti této koalice mající
za cíl, znovuzalesnění bývalého lyžařského svahu v tomto lesoparku a v rámci
těchto akcí probíhala i propagace Sbírky místo pro přírody, podalo návrh na odbor
životního prostředí Magistrátu města Brna na rozšíření VKP Wilsonův les.

Z činnosti sdružených organizací:
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Brně a Brně–venkově se
zabývají pestrou škálou aktivit v praktické ochraně přírody, pracují s mládeží a
vykonávají osvětovou a informační činnost. ZO ČSOP Pozořice pečuje o mokřadní
orchidejovou louku u Ekostřediska Jelenice a dlouhodobě se stará o studánky v okolí
Hostěnic. Chata Jelenice u Hostěnic je místem setkávání mladých i odrostlejších
přátel přírody. Členové dalších ZO ČSOP vykonávají například strážní službu v CHKO
Moravský kras i brněnských maloplošných CHÚ, odstraňují černé skládky a pečují o
některá CHÚ jako např. 3 ZO Brno.
ZO Rosnička provádí managementové zásahy v CHÚ a dlouhodobě se věnuje
ochraně Wilsonova lesa v Brně, ZO Narcis vykonává strážní službu v PP Černovický
hájek, spolupracuje s místními myslivci při vysazování stromů a podílejí se na
rekonstrukci zeleně v Tuřanech, ZO Jestřábník se věnuje práci s mládeží a organizací
akcí pro veřejnost. O nejpočetnější a nejvýznamnější ZO Veronica s jejím velmi
širokým záběrem je nejlépe se dočíst v její Výroční zprávě . ( viz naše www stránky )
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Finanční zpráva RS ČSOP
v Brně za rok 2006
Výnosy:

Příspěvek Nadace Veronica
Služby STEP
Služby pro SSEV Pavučina
Služby a práce pro jiné organizace
Pronájem místností
Prodej průvodců po studánkách
Úroky
Dary
Výnosy celkem :

25 000,00 Kč
17 350,00 Kč
11 162,00 Kč
282 693,50 Kč
90 000,00 Kč
3 703,50 Kč
175,86 Kč
1 275,00 Kč
431 359,86 Kč

Náklady:

Mzdové náklady
Cestovné

135 153,00 Kč
473,00 Kč

Náklady na prodané zboží
Telefony,poštovné
El.energie, plyn, voda
Spotřeba materiálu
Práce a služby
Občerstvení
Dary, příspěvky
Bankovní poplatky
Daně,zákonné pojištění
Ostatní
Náklady celkem

15 618,00 Kč
163 163,50 Kč
59 432,46 Kč
10 056,00 Kč
50 477,85 Kč
2 538,50 Kč
10 000,00 Kč
4 872,50 Kč
466,00 Kč
59 204,00 Kč
511 454,81 Kč

Hospodářský výsledek k 31.12.2006

-80 094,95 Kč
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Údaje o členské základně
Základní organizace ČSOP sdružené v RS (Stav k 31.12.2006)
54/01 Rosnička, Ing. Oldřich Bednář, Zeleného 50, 616 00 Brno,tel.:549248261
54/15 Narcis, Jiří Vašíček, Myslivecká 14, 620 00 Brno - Tuřany tel.: 54522 0740
54/17 Geobios, Karel Gasnárek, Foltýnova 1, 635 00 Brno
54/44 Veronica, Ing.Antonín Buček, Panská 9, 602 00 Brno, tel. 542422750-9
54/45 Pozemkový spolek Hády, Václav Izák,Panská 9, 602 00 Brno, tel. 542422753
54/48 Jestřábník, Ing.Petr Laštůvka, Ondrouškova 3,635 00 Brno
55/03 3. ZO Brno, Jaroslav Nesiba, Gajdošova 80, 615 00 Brno tel.: 548212175
55/04 4.Brno-venkov, RNDr. Antonín Tůma, Údolní 47, 602 00 Brno tel.: 542213 757
55/07 Pozořice, Zdeněk Kohout, Pozořice 332, 664 07 tel.: 54422 6066
55/09 Újezd u Brna, Pavel Fila, nám. Sv. Jana 35, 664 53 Újezd u B. tel.: 54422 4234
58/07 Ždánice, Mgr.Josef Chvila, PP-7, 696 32 Ždánice, j.chvila@tiscali.cz
65/08 Střední Podyjí, Ivan Hudec, č.p. 415, 671 64 Božice u Znojma

Předseda RS ČSOP v Brně
Ing. Oldřich Bednář, Brno, tel.:549248261, e-mail: robinia@volny.cz
Členové Rady RS
Ing. Antonín Buček, CSc., Brno-Bystrc , bucek@mendelu.cz
RNDr. Yvonna Gaillyová, Brno, yvonna.gailly@ecn.cz
Mgr. Václav Izák, Brno, vaclav.izak@rezekvitek.cz
Ing. Ivan Mojžíš, Viničné Šumice , zelezna.jana@seznam.cz
Ing. Věrka Pospišilíková, Brno, vera.pospisilikova@ecn.cz
RNDr. Pavel Trnka, CSc., Brno , trnka@mendelu.cz
Jiří Vašíček, Brno – Tuřany, mvranek@iol.cz
RNDr. Mojmír Vlašín, Brno , mojmir.vlasin@ecn.cz

Revizor:
Ing. Jaroslav Ungerman, Blansko
Zaměstnanci:
Ing. Jana Drápalová, dlouhodobě uvolněná pro veřejnou funkci
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Alena Rokosová, účetní, sekretariát, práce na projektech
Externí spolupracovníci
Rudol Pecháček, odborník na problematiku vody a studánek
RNDr.Olga Skácelová, hydrobioložka
Michal Makovec webové stránky
Poděkování
Regionální sdružení ČSOP děkuje všem stálým příznivcům a spolupracovníkům za
veškerou pomoc a podporu, kterou sdružení v průběhu roku poskytli.
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